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Nyhedsbrev – November 2018.

Beboere:
Rød:

Brian, Ejnar, Allan, Karen

Grøn:

Peter, Claus, Leo, Preben, Henny, Karen Inga

Blå:

Erik, Rita, Anders, Mona, Jimmy, Peter

Personale:
Rød:

Birthe, Else, Helle, Charlotte, Gitte, Stina, Henriette

Grøn:

Pia, Julie, Inger, Ditte, Lis, Karen, Lene, Majbritt, Mette, Jonna, Margit, Ingelise
(Janni og Iben er på barsel)

Blå:

Anni, Karin, Mona, Lotte, Ditte, Lykke

Nattevagter: Jens Viggo, Mette
Køkken:

Betty

Seniorjob:

Elin

Seniorjob:

Henning

Rengøring:

Sonja

Pedel:

Bent

Daglig leder: Lene
Centerleder: Allison
Derudover har vi et antal dejlige vikarer tilknyttet.

Personale nyt: Henning startede i seniorjob i august. Han skal hjælpe vores pedel Bent. Mille er
blevet fastansat som vikar. Jonna og Mette er også blevet fastansat. Jens Viggo har haft 10 års
jubilæum – tillykke. Han går på pension til foråret. Jane er stoppet som nattevagt. Der bliver slået 2
nattevagt stillinger op, da vi gerne vil have en ekstra nattevagt, så de er lidt flere til at dele
vagterne. Ditte i Grøn har valgt at søge nye udfordringer, og stopper til 1/12. Vikar Maja Liv
overtager hendes timer, indtil en ny bliver ansat.
Vikarer: Ditte og Lykke er blevet ansat som vikarer.
Elever / studerende: Liselotte er færdig med sin praktik som pædagogstuderende i Grøn og Blå.
Cristina er færdig med sin praktik som social- og sundhedsassistent elev i Grøn.

Siden sidst: Søren fra Ålborg universitet har været i praktik en uge i september. Han var i gang med
en opgave, hvor han undersøger kommunernes kultur, hvordan den slå igennem rundt om i
kommunen. Søren var med rundt i afdelingerne, til møder, og interviewede personalet.
Kommunens værdier er bl.a. at give plads til det gode liv. Det arbejder vi meget med på
Grønbjerghjemmet – at tage udgangspunkt i beboernes interesser, for herigennem at skabe trivsel
og et trygt hjem for dem.
Indvielse/reception: Grøns stue har fået en kærlig hånd og blevet renoveret med nye møbler,
maling, og pynt. Det skulle fejres med en indvielsesfest. Der blev holdt en lille tale, derefter sang vi,
Claus klippede den røde snor over, og vi sang igen. Derefter var der hygge med kage, saltstænger,
champagne og sodavand. En skøn formiddag. Vi har fået sponsoreret gratis plakater fra firmaet
LIVINK, mange tak for det, vi er i gang med at få plakaterne op.
Ældrefestival: Traditionen tro har vi været til Ældrefestival i Rofi-centret i Ringkøbing. Der var ca.
300 deltagere. Arrangementet var fra kl. 10-15 med rundstykker, smørrebrød til frokost og lagkage
til eftermiddag. Der blev danset, sunget, snakket, grint, og prøvet lykken i tombolaen.
Tak til alle der deltog i Løvfaldsfesten på Grønbjerghjemmet for beboere og pårørende d. 11/10.
Erik har haft rund fødselsdag, og havde i den forbindelse ”Ole Gas” på Grønbjerghjemmet og
optræde. Sikke en fest, hvor der blev danset og sunget, og fejret fødselaren i stor stil!
Vi ser frem til december, hvor der hygges i alle afdelinger, og foregår forskellige aktiviteter.
Juletur: Rød skal til Herning centret d. 22/11. Blå har været i Herning Centret. Grøn skal afsted d.
6/12. Det er altid en hyggelig dag, hvor der bliver handlet julegaver og spist god middagsmad.
Julehygge 29/11 kl. 15.00 - 17.00. De Frivillige ”Grønbjerghjemmets venner” inviterer til julehygge
på Grønbjerghjemmet. Vi sælger juledekorationer, småkager og div. hjemmelavede lækkerier. Vi
har en bod, hvor man kan købe vafler og gløgg og så har vi selvfølgelig vores tombola, hvor man
kan vinde mange flotte præmier. Alt overskuddet går til Aktiviteter med beboerne på
Grønbjerghjemmet.

Kommende aktiviteter / Frivillige:
Hver mandag er der ”venne-mandag” med besøgsvennerne, og hver onsdag aktivitet i kælderen
29/11: Julehygge kl. 15-17
05/12: Julefrokost for beboerne i forsamlingshuset kl. 11
11/12: Lions Club kommer på julebesøg kl. 15

12/12: Frisør i huset til alle
13/12: Skolebørnene kommer og går Luciaoptog
19/12: Julebanko i kælderen kl. 10
21/12: Julegudstjeneste i Nr. Omme Kirke kl. 10.30

Mange tak fordi I har læst med i vores nyhedsbreve! Glædelig Jul og Godt Nytår herfra.

Venlig hilsen Grønbjerghjemmet
Center Vest
Ringkøbing-Skjern Kommune

